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Rijnland
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Gert Hartog
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Technisch Manager 
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Omgevingsadviseur 
Rijnland

Wendy van der 
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Omgevingsmanager 
Rijnland



Het projectteam - vervolg

Yvo Hollman

Senior adviseur/ 
directeur BouwRisk

Roos Koolen 

BLVC-coördinator 
Beens Groep

Jaap van Dijk

Omgevingsmanager 
Beens Groep

Aad Zonneveld

Senior juridisch 
adviseur Rijnland



Het vervangen van de kademuren in de Kolksluis

Animatie



Beens Groep Werkzaamheden en planning uitvoering
Luchtfoto: Topview



Introductie Beens Groep

• Familiebedrijf uit Genemuiden
• > 60 jaar ervaring met waterbouw
• Specialisme in binnenstedelijke 

kademuren
• Samengewerkt met Rijnland aan de 

voorbereiding

– Noodmaatregel
– IJ-zijde



Planning

sept okt nov dec jan febr mrt apr mei

Voorbereiding

Zandaanvulling

Bomenkap

Damwanden

Verankering

Afwerking

Bomen planten

Sluisdeuren

Metselwerk

Zandaanvulling

Afwerken & opruimen



Voorbereiding

• Verwijderen drijvende 
terrassen

• Aanbrengen bouwhekken
• Verplaatsen openbare 

verlichting
• Verplaatsen/verwijderen 

straatmeubilair



Zandaanvulling

• Extra zandaanvulling tot boven waterniveau

• Zandaanvulling vormt werkterrein

• Zand aangevoerd over water



Bomenkap

• Verwijderen 7 
monumentale bomen

• Gefaseerde 
werkmethode
– Eerst kappen tot ca. 1 

meter boven de grond
– Wortelpakket volgt na 

vervanging kade

• Eindbestemming hout 



Damwanden

• Trillingsarm
damwanden 
aanbrengen

• Bodem vooraf 
onderzocht

• Bestaande 
verankering 



Verankering

• Schroefinjectie-
verankering



Afwerking / metselwerk

• Damwanden voorzien van betonnen elementen

• Afwerking van kades met metselwerk of houten 
gording

• Uiterlijk verandert niet in eindsituatie

• Afstemming met Welstand 



Bomen en sluisdeuren

• Planten nieuwe 
lindebomen

• Bomen voorzien 
van boomspiegels

• Terugplaatsen 
sluisdeuren



Zandaanvulling 

• Zandaanvulling verwijderen uit Kolksluis

• Damwand noodconstructie verwijderen

• Water stroomt terug de Kolk in



Bereikbaarheid & Mogelijke hinder

• Werktijden en -dagen
• Vanaf het water
• Bouwhekken + bouwdoeken
• Parkeren Westkolk
• Gebruik Balkbrug
• Geluidhinder
• Omgevingsmanager
• Nood- en hulpdiensten

We zijn te gast in Spaarndam



Schade voorkomen

• door het werk vanaf het water uit te voeren, zodat materiaal en 
materieel niet over de weg aan- en afgevoerd worden;

• het drukken van damwanden in plaats van trillen. Door deze 
trillingsarme werkwijze wordt de kans op schade en overlast 
beperkt;

• het meten van afwijkingen (deformaties) tijdens en na uitvoering 
van het werk;

• het op gelijk peil houden van het grondwater;
• het stabiliseren van de kademuren met schroefinjectieankers.



Communicatie

• BouwApp

• Spreek ons aan op het 
werk

• Jaap van Dijk

Omgevingsmanager

j.vandijk@beensgroep.nl

06 29471503

• Roos Koolen

BLVC-coördinator
Download de BouwApp en volg het project 

Kademuren Kolksluis Spaarndam



BouwRisk Uitleg metingen en monitoring panden
Luchtfoto: Topview



Korte introductie

• BouwRisk is onafhankelijk bureau voor 
omgevingsmonitoring

• Sinds 2007

• Ruime ervaring met projecten in Amsterdam, maar ook 
Den Oever, Vianen, Gouda, Maastricht etc.

• Kademuren, dijkverstekingsprojecten, parkeergarages, 
funderingsherstel etc.



Wat is het doel van de monitoring?

• Tijdig signaleren. Voorkomen is altijd beter!

• Hulpmiddel bij vaststellen causaal verband

• Wanneer is er sprake van schade?



Waar bestaat monitoring uit?

• Bouwkundige opname

• Trillingsmetingen

• Zettingsmetingen panden 

• Grondwatermonitoring



Waar bestaat monitoring uit?

• Bouwkundige opname
- voorafgaand aan het werk
- binnen en buitenzijde
- kopie rapportage

Geen nieuwe opnamen gepland



Waar bestaat monitoring uit?

• Trillingsmetingen

- SBR-A richtlijn:2017



Wanneer vindt de trillingsmonitoring plaats?

Wanneer?
• continu tijdens aanbrengen damwand / ankers en transport

Waar?
• Representatieve panden

Periode?
• Zolang er kans bestaat op schade als gevolg van trillingen



Waar bestaat monitoring uit?

• Zettingsmetingen

Signaal- en interventiewaarde 



Wanneer vindt de zettingsmetingen plaats?

Wanneer?
• Zettingsmetingen gedurende kritische werkzaamheden en minimaal 1 x 

per maand vanaf start t/m oplevering. Na oplevering nog 3 keer in 3 
maanden, aansluitend nog 3 keer in 9 maanden 

Waar?
• Alle panden welke grenzen aan de kolk

Periode?
• T/m 1 jaar na oplevering 



Waar bestaat monitoring uit?

• Grondwatermonitoring

- automatisch met loggers



Wanneer vindt de grondwater metingen plaats?

Wanneer?
• Continu t/m 1 jaar na oplevering

Waar?
• 8 locaties rondom de kolk

Periode?
• T/m 1 jaar na oplevering 



Wat gebeurt er met meetgegevens? 

• Gebruikt om de invloed van de 
werkzaamheden op omgeving te bewaken 

• Hulpmiddel bij vaststellen causaal verband

• Gedeeld met de bewoners vertegenwoordiger



Als er schade ontstaat - schadeprotocol
www.rijnland.net/sluizen-spaarndam (onder het kopje Kolksluis) 

Hierop is het schadeprotocol en het formulier verzoek tot nadeelcompensatie te downloaden. 
In het schadeprotocol vindt u een beschrijving van de afhandeling van mogelijke voorziene en onvoorziene 
schade als gevolg van het vervangen van de kademuren van de Kolksluis in Spaarndam. 

https://www.rijnland.net/wat-doet-rijnland/in-uw-buurt/sluizen-spaarndam/schadeloket/schadeprotocol/

http://www.rijnland.net/sluizen-spaarndam
https://www.rijnland.net/wat-doet-rijnland/in-uw-buurt/sluizen-spaarndam/schadeloket/schadeprotocol/


Schadeloket 
Als u schade constateert altijd melden! Het melden van schade kan bij Rijnland op 3 manieren: 

1. Door een e-mail te sturen naar spaarndam@rijnland.net. Vermeld in de e-mail uw adres en 
huisnummer en de contactgegevens waarmee we u kunnen bereiken. Voeg a.u.b. ook een korte 
beschrijving van de schade toe. 

2. Door uw melding en/of eventueel een formulier verzoek tot nadeelcompensatie per post of per email 
te sturen naar post@rijnland.net

3. Door telefonisch contact op te nemen met ons KlantContactTeam via (071) 306 35 35.

Na ontvangst van de schademelding wordt de schademelder in de regel binnen 48 uur en 1 week gebeld 
door het Omgevingsteam sluizen Spaarndam. De schade wordt met de schademelder besproken en de 
procedure voor de schadeafhandeling wordt stap voor stap toegelicht en in gang gezet.

mailto:spaarndam@rijnland.net
mailto:post@rijnland.net


Schadeloket – vervolg

Ziet u tijdens de uitvoering van werkzaamheden voor uw deur dat er schade ontstaat, 
meldt u dit dan direct bij aannemer Beens Groep. Beens kan, indien noodzakelijk, de 
werkzaamheden stilleggen of aanpassen om verdere schade te voorkomen. 

Uw contactpersonen zijn:

Uitvoerder Daan Buijert : (06-512 446 94) of d.buijert@beensgroep.nl

Omgevingsmanager Jaap van Dijk : (06-294 715 03) of j.vandijk@beensgroep.nl



Als er schade ontstaat – afhandeling bouwschade 
(uitvoeringsschade)

ALTIJD SCHADE MELDEN
Tijdens uitvoering van het werk bij het  bij 

aannemer Beens Groep 

Of op en later moment
Doe uw melding bij het schadeloket  van 

Rijnland

Indien uw melding schade bevat 
die veroorzaakt is door de 

aannemer, wordt uw melding 
doorgestuurd naar de 

aannemer. Deze neemt contact 
op met zijn verzekeraar om dit 
af te handelen. Tijdspanne is 

afhankelijk van de complexiteit 
van de schadekwestie.

Indien uw melding schade bevat 
die aan Rijnland te wijten is, 

wordt uw melding doorgestuurd 
naar de verzekeraar. De 

verzekeraar handelt de kwestie 
af.

Afhankelijk van de situatie zal 
doorgaans binnen een week een 

expert de situatie ter plaatse 
beoordelen. De reactietermijn 

verschilt per situatie.

In beide gevallen is 
RIJNLAND/ Aad 
Zonneveld uw 

contactpersoon bij 
Rijnland gedurende het 

proces.



Nadeelcompensatie

Doe uw verzoek, via 
het formulier 
verzoek tot 

nadeelcompensatie 
bij Aad Zonneveld, 

via 
post@rijnland.net 

of per post

Indien uw verzoek 
valt onder de 

regeling 
nadeelcompensatie 
wordt deze binnen 2 

werkdagen 
doorgestuurd naar 

een extern adviseur.

De doorlooptijd is 
afhankelijk van de 
aard, omvang en 

complexiteit van de 
schade.

Uw contactpersoon 
gedurende dit 

proces is 
RIJNLAND/Aad 

Zonneveld.



Contact en meer informatie

spaarndam@rijnland.net

www.rijnland.net/sluizen-spaarndam

071-306 35 35

Uw mening telt!

mailto:spaarndam@rijnland.net



